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 )ވަގުތީ( އޮފިސަރ މީޑިއާ  
 
 

 ވަޒީފާގެ ފުރުޞަތު 
 

ލާފައި އެއްވެސް ފަރާތަކުން ކުރިމަތި ގުޅިގެން، ލާނާއިއު  219-CS/01/2020/01(IUL) ނަންބަރު:މިކައުންސިލުގެ 
  ނުވާތީ، އަލުން އެމަޤާމަށް އިއުލާން ކުރަމެވެ.

   އޮފިސަރ މީޑިއާ މަޤާމު:
 J-232474 މަޤާމުގެ ނަންބަރު:
 )އެކެއް( 1 ބޭނުންވާ ޢަދަދު:
 މަސް ދުވަސް( 04)   ވަގުތީ  މަޤާމުގެ ގިންތި:
  (1 . އެސްއެމް) މަޤާމުގެ ރޭންކް:

   1އޮފިސަރ ގްރޭޑް ޓެކްނިކަލް  މަޤާމުގެ ކްލެސިފިކޭޝަން:
 ކައުންސިލް، މާލެ  މޯލްޑިވްސް މީޑިއާ ވަޒީފާ އަދާކުރަން ޖެހޭ ތަން:

 ރުފިޔާ  -/5610 މުސާރަ:
 ރުފިޔާ  -/2000 ސަރވިސް އެލަވަންސް:

 ޕަސެންޓް  35މުސާރައިގެ  މީޑިއާ ކައުންސިލް އެލަވަންސް:
 ރުފިޔާ  700/-މަހަކު  :2ސަޕޯޓިންގ ކޯ އެލަވަންސް 

 ޕެންޝަން ކޮންޓްރިބިއުޝަން.ދިވެހިރާއްޖޭގެ ޕެންޝަނާބެހޭ ޤާނޫނުގެ ދަށުން ލިބިދެވޭ  .1 އިތުރު ޢިނާޔަތްތައް:
 އިތުރުގަޑީގެ ފައިސާ. ސިވިލް ސަރވިސްގެ މުވައްޒަފުންނަށް ހަމަޖެހިފައިވާ އުސޫލުން  .2
ނޑައަޅާފައިވާ ޢިނާޔަތްތައް. .3  މީގެ އިތުރުން މަޤާމަށް ކަ

މަސްއޫލިއްޔަތާއި މައިގަނޑު މަޤާމުގެ 
 ވާޖިބުތައް 

ތައްޔާރުކޮށް ޖަލްސާ ބޭއްވުމުގެ  ކައުންސިލް ބައްދަލުވުންތަކުގެ ހާޟިރީއާއި އެޖެންޑާ .1
 އިންތިޒާމް ހަމަޖެއްސުން.

ނޑައެޅިފައިވާ ހަފްތާގައި ކައުންސިލް ބައްދަލުވުމުގައި  .2 ކައުންސިލް ބައްދަލުވުމަށް ކަ
 5އެދުވަހު ނިންމާ ނިންމުންތަކާއި ޔައުމިއްޔާ ޖެހިގެން އަންނަ ދުވަހަށް ނިންމާ 

ހަވާލުކޮށް ޖަލްސާއިން ފާސްވުމުން ސޮއި ދުވަހުގެ ތެރޭގައި ކައުންސިލުގެ ރައީސްއާއި 
 ހޯދާ ފައިލްކޮށް ބެލެހެއްޓުން.

ކައުންސިލުގެ ފަރާތުން ބާއްވާ ނިއުސްކޮންފަރެންސް ތަކާއި ޕަބްލިކް ރިލޭޝަންސް  .3
 އިވެންޓްތަކުގެ އިންތިޒާމް ހަމަޖެއްސުން.

ގުޅޭގޮތުން  ކައުންސިލަށް ހުށައެޅޭ މައްސަލަތަކުގެ ރިކޯޑް ބެލެހެއްޓުމާއި މައްސަލަތަކާއި .4
  ހޯދަންޖެހޭ މައުލޫމާތު ހޯދުމާއި މައްސަލަ ބަލާ މަޖިލީހުގެ އިންތިޒާމް ހަމަޖެއްސުން.

މައްސަލަތަކާއި ގުޅޭގޮތުން ކަންކަން އަންގަންޖެހޭ ފަރާތްތަކަށް އަންގާ އަދި އެ



 އެންގުންތައް ޑްރާފްޓް ކުރުން.
ދެންނެވުން އަދި ސާކިއުލާރ ފަދަ ތަކެތި ތައްޔާރު  ،ކައުންސިލުން ނެރޭ ނޫސްބަޔާން .5

ކުރުމުގައި އެހީތެރިވެދިނުމާއި އިގިރޭސި ބަހުންނާއި ދިވެހި ބަހުން ކައުންސިލްގެ 
 ޚަބަރުތައް ތައްޔާރުކުރުން.

ކައުންސިލުގެ ކޮމެޓީތަކުގެ ޖަލްސާތަކުގެ އިންތިޒާމް ހަމަޖައްސާ އެ ޖަލްސާތަކުގެ  .6
ގެ މަސައްކަތްތައް ސެކްޝަނުގެ އެހެނިހެން ނިންމުންތައް ތަންފީޒް ކުރުމު

 މުވައްޒަފުންނާއި ގުޅިގެން ރާވައި ހިންގުން.
ނިންމުންތަކާއި އަދި  ،ޔައުމިއްޔާއާއި  ،ކައުންސިލުގެ ޖަލްސާތަކުގެ އެޖެންޑާއާއި .7

 ހާޟިރީ ރިޕޯޓް ތައްޔާރުކުރުން.
ލޫމާތު އެއްކޮށް ސެކްޝަންގެ މަސައްކަތްތަކުގެ ތެރެއިން އަހަރީ ރިޕޯޓަށް ބޭނުންވާ މައު  .8

 ތައްޔާރުކުރުން.
މީޑިއާގެ މިނިވަންކަމަށާއި މައުލޫމާތު ހޯދާ ލިބިގަތުމުގެ ހައްޤަށް ހުރަސްއެޅޭގޮތަށް  .9

ހިނގާ ކަންކަން ބަލައި ކައުންސިލުގެ ވެރިންގެ ސަމާލުކަމަށް ގެނައުމާއި މީޑިއާ އާއި 
 ގުޅުންހުރި ހިނގާ ހާދިސާތަކުގެ ރިކޯޑު ބެލެހެއްޓުން.

އިދު ތަންދޭ ގޮތުގެ މަތިން ކައުންސިލުގެ އިސްވެރިންނާއި އަދި ޤާނޫނާއި ގަވާ .10
 ކައުންސިލުގެ ރިޔާސަތުންނާއި މެމްބަރުން ޙަވާލުކުރާ އެންމެހައި މަސައްކަތް ކުރުން.

ރާއްޖެއާއި ރާއްޖެއިން ބޭރުގެ އެޖެންސީތަކާއި ގުޅިގެން ހިންގާ އެކިއެކި ޓްރޭނިންގ  .11
ންތިޒާމް ކުރުމާއި އެފަރާތްތަކާއި ގުޅިގެން ހިންގާ ތަކާއި ގުޅުންހުރި ބައްދަލުވުންތައް އި
 ޕްރޮގްރާމްތަކުގެ ރިޕޯޓް ތައްޔާރުކުރުން.

މީޑިއާގައި މަސައްކަތްކުރާ ފަރާތަތަކަށް ފަންނީ ހުނަރުވެރިކަން ހޯދުމަށް ޤައުމުން  .12
ބޭރުގެ ފަރާތްތަކާއި ރާއްޖޭގެ އެކިއެކި ފަރާތްތަކާއި ގުޅައިގެން އެފުރުޞަތު ހޯދައި 

 ކައުންސިލުގެ ލަފާގެ މަތިން މަސައްކަތް ކުރުން. ދިނުމަށް
މީޑިއާ ކައުންސިލުގެ މެންޑޭޓްގައި ހަމަޖެހިފައިވާ ކަންކަމުގެތެރެއިން އެވަގުތަކު  .13

 އެހީތެރިކަމަށް ބޭނުންވާ ކަންކަމަށް އެންމެފުރިހަމަގޮތުގައި އެހީތެރިކަން ފޯރުކޮށްދިނުން 

ދިވެހިރާއްޖޭގެ  އަކުންދާއިރާ ގެމީޑިއާ / ޖާނަލިޒަމްމީޑިއާ/ ކޮމިއުނިކޭޝަން/ މީޑިއާ   މަޤާމުގެ ޝަރުޠުތައް:
ނޑުގެ ލެވެލް  ގެ ސަނަދެއް  6ނުވަތަ  5ޤައުމީ ސަނަދުތަކުގެ އޮނިގަ

 ހާސިލްކޮށްފައިވުން.
)މި ފޯމް ސިވިލް ސިވިލް ސަރވިސްގެ ވަޒީފާއަށް އެދޭ ފޯމު ފުރިހަމަ ކޮށްފައިވާ  .1 ހުށަހަޅަންޖެހޭ ލިޔުންތައް:

މޯލްޑިވްސް ައދި  (www.csc.gov.mv) ކޮމިޝަނުގެ ވެބްސައިޓުން ސަރވިސް 
ކައުންޓަރުން  (www.mmc.org.mv) ގެ ވެބްސައިޓުންނާއިމީޑިއާ ކައުންސިލު 
 .ލިބެންހުންނާނެއެވެ 

ވަޒީފާއަށް އެދޭ ފަރާތުގެ ވަނަވަރު )ގުޅޭނެ ފޯނު ނަންބަރާއި އީމެއިލް އެޑްރެސް  .2
 ހިމެނޭގޮތަށް(

ވަޒީފާއަށް އެދޭ ފަރާތުގެ ދިވެހި ރައްޔިތެއްކަން އަންގައިދޭ، މުއްދަތު ހަމަނުވާ ކާޑުގެ  .3
 ދެފުށުގެ ލިޔުންތައް ފެންނަ، އަދި ލިޔެފައިވާ ލިޔުންތައް ކިޔަން އެނގޭ ފަދަ ކޮޕީއެއް. 

ސިވިލް ސަރވިސްއަށް / ސަރުކާރަށް ޚިދުމަތްކުރުމުގެ އެއްބަސްވުމެއް އޮތް މުވައްޒަފުން  .4
ތިލާ މަޤާމަށް ހޮވިއްޖެނަމަ، އަދާކުރަމުންދާ ވަޒީފާއިން ވީއްލުމާމެދު އިއުތިރާޒެއް ކުރިމަ

 ނެތްކަމަށް، ވަޒީފާ އަދާކުރާ އޮފީހުގެ ލިޔުން.
 ލިބިފައިވާ ތަޢުލީމީ ސެޓުފިކެޓުތަކުގެ ކޮޕީ؛ .5

ނޑައަޅާފައިވާ، ރާއްޖެއިން ހ( މޯލްޑިވްސް ކޮލިފިކޭޝަން އޮތޯރިޓީން ފެންވަރު   ( /ލެވެލް ކަ
ރިޕްޓުގެ ލީމީ ސެޓްފިކެޓްތަކާއި ޓްރާންސްކް ބޭރުގެ މަތީ ތައުލީމުދޭ މަރުކަޒުން ދޫކޮށްފައިވާ ތައު

ކޮޕީ؛ ނުވަތަ ކޯސް ފުރިހަމަ ކުރިކަމުގެ ލިޔުމާއެކު ކޯހުން ލިބޭ ސެޓްފިކެޓް ވަކި 



 މޯލްޑިވްސް ކޮލިފިކޭޝަން އޮތޯރިޓީން ދޫކުރައްވާފައިވާ  ފެންވަރެއްގައި ޤަބޫލު ކުރެވޭނެކަމަށް 
 ( ޓްގެ ކޮޕީ ރިޕްއަދި ޓްރާންސްކް ލިޔުމުގެ ކޮޕީ

މަތީ ތައުލީމު ދޭ، ރާއްޖޭގެ މަރުކަޒަކުން ދޫކޮށްފައިވާ ތައުލީމީ ސެޓުފިކެޓުތަކާއި )ށ(     
 ކޯސް ފުރިހަމަކުރިކަމުގެ ލިޔުމާއި ޓްރާންސްކްރިޕްޓްގެ  ޓްރާންސްކްރިޕްޓްގެ ކޮޕީ؛ ނުވަތަ 

 .ކޮޕީ
ދާއިރާއާ ގުޅޭ ކުރު މުއްދަތުގެ ކޯސްތަކާއި ތަމްރީނު ވަޒީފާގެ މަސައްކަތުގެ  .6

 ސެޓުފިކެޓުތަކުގެ ކޮޕީ.
ސިވިލް ސަރވިސްގެ ވަޒީފާއަށް ވަނުމަށް ދެވޭ އިމްތިޙާނު ފުރިހަމަކޮށް ސެޓްފިކެޓް  .7

 ލިބިފައިވާނަމަ، އެ ސެޓުފިކެޓްގެ ކޮޕީ.
 މަސައްކަތުގެ ތަޖުރިބާގެ ލިޔުންތަކުގެ ކޮޕީ. .8

ސަރުކާރު ހިއްސާވާ ، ދައުލަތުގެ މުވައްސަސާއެއްގައިސިވިލް ސާރވިސް ވަޒީފާއެއްގައި، )ހ( 
ވަޒީފާ ނުވަތަ ޤައުމީ ނުވަތަ ބައިނަލް އަޤުވާމީ ޖަމްއިއްޔާ/ ޖަމާއަތެއްގައި ކުންފުންޏެއްގައި 

އްޔަތު އަދާކޮށްފައިވާނަމަ، އަދާކޮށްފައިވާ ވަޒީފާ، އަދި ވަޒީފާގެ މުއްދަތާއި، ވަޒީފާގެ މަސްއޫލި
 .ބަޔާންކޮށް އެ އޮފީހަކުން ދޫކޮށްފައިވާ ލިޔުން 

އަމިއްލަ ކުންފުންޏެއް ނުވަތަ އަމިއްލަ އިދާރާއެއްގައި ވަޒީފާ އަދާކޮށްފައިވާނަމަ )ށ( 
އަދާކޮށްފައިވާ ވަޒީފާ، ވަޒީފާ އަދާކުރި މުއްދަތާއި، ވަޒީފާގެ މަސްއޫލިއްޔަތު އަދި 

މުވައްޒަފުންގެ އަދަދު ބަޔާންކޮށް އެ އޮފީހަކުން ދޫކޮށްފައިވާ މަސައްކަތްކޮށްފައިވާ ތަނުގެ 
 .ލިޔުން؛ ނުވަތަ ވަޒީފާ އަދާކުރިގޮތް އަންގައިދޭ ރެފަރެންސް ޗެކް ފޯމް 

)ނ( އުވާލާފައިވާ ދައުލަތުގެ އިދާރާތަކާއި ސަރުކާރު ހިއްޞާވާ ކުންފުންޏެއްގައި 
ވަޒީފާގެ މުއްދަތާއި، ވަޒީފާގެ  މަސައްކަތްކޮށްފައިވާނަމަ އަދާކޮށްފައިވާ ވަޒީފާ، އަދި

މަސްއޫލިއްޔަތު ބަޔާންކޮށް އެ އޮފީހަކުން ދޫކޮށްފައިވާ ލިޔުން ނުވަތަ ވަޒީފާ އަދާކުރިގޮތް 
 .އަންގައިދޭ ރެފަރެންސް ޗެކް ފޯމް

ވަޒީފާއަށް އެންމެ ޤާބިލު ފަރާތެއް ހޮވުމަށް 
 ބެލޭނެ ކަންތައްތައް:

މީހަކު މި މަޤާމަށް މީހަކު ހޮވުމަށް ސިވިލް ސަރވިސްގެ ޤަވާއިދާއި އުސޫލާއި އެއްގޮތަށް 
 ހޮވުމަށް ބަލާނެ ކަންތައްތައް މި އިދާރާގެ ވެބްސައިޓުން ލިބެން ހުންނާނެ.

( ދުވަހުގެ ހޯމަވާ ) 2020 ފެބްރުއަރީ  24މަޤާމަށް އެދި ހުށަހަޅަންޖެހޭ ތަކެތި ހުށަހަޅާނީ  މަޤާމަށް އެދެންވީގޮތާއި ސުންގަޑި:
އަށެވެ.  މޯލްޑިވްސް މީޑިއާ ކައުންސިލް )ގ. ބިއްލޫރިޖެހިގެ، މަޖީދީމަގު( ،ގެ ކުރިން 13:30

މެދުވެރިކޮށްވެސް ބަލައި  info@mmc.org.mvވަޒީފާއަށް އެދޭ ފޯމާއި ލިޔުންތައް އީމެއިލް 
 އަލަށް ބަންދު ދުވަހެއް  އަދި އިޢުލާނުގެ ސުންގަޑި ހަމަވުމުގެ ކުރިން ސަރުކާރުން ގަނެވޭނެއެވެ. 

ނޑައަޅާ ދުވަހުގެ އަދަދަށް ވަޒީފާއަށް އެދޭ ފޯމު ބަލައިގަނެވޭނެއެވެ  ނޑައަޅައިފިނަމަ، އެ ކަ   .ކަ

މި ވަޒީފާއަށް އެދި ހުށަހަޅާ ފަރާތްތަކުގެ ތެރެއިން ތަޢުލީމީ ފެންވަރާއި ތަޖުރިބާއަށް ބަލައި،  ޝޯޓް ލިސްޓްކުރުން:
ރާތްތަކުގެ ތެރެއިން އެންމެ މަތިން މާކްސް ލިބޭފަރާތްތައް ވަޒީފާއަށް ކުރިމަތިލާފައިވާ ފަ 

 .ޝޯޓްލިސްޓް ކުރެވޭނެއެވެ 

އިންޓަވިއު އާއި އިމްތިޙާން / 
އޮންނާނެ ތަނާއި،   ޕްރެޒެންޓޭޝަން 

 މުއްދަތު:

  2020 މާރޗް  01އޮންނާނީ،  ވޭ އިންޓަވިއު އާއި އިމްތިޙާން މި މަޤާމަށް މީހަކު ހޮވުމަށް ބޭއް
މޯލްޑިވްސް މީޑިއާ ކައުންސިލް )ގ. ބިއްލޫރިޖެހިގެ، އާ ދެމެދު،  2020 މާރޗް  05އިން 

 ގައެވެ. މަޖީދީމަގު( 
"ވަޒީފާއަށް ކުރިމަތިލީ ފަރާތްތަކަށް 

ފޯމް("  A2ޕްއިންޓް ލިބުނު ގޮތުގެ ޝީޓް)
 އާންމު ކުރުން 

ކުރިމަތިލީ ދުވަހުގެ ތެރޭގައި "ވަޒީފާއަށް  5އިންޓަވިއު ބާއްވާތާ ރަސްމީ ބަންދު ނޫން 
ނާނެހެން މި ފޯމް(" އާންމުކޮށް ފެން A2ފަރާތްތަކަށް ޕްއިންޓް ލިބުނު ގޮތުގެ ޝީޓް )

ދާރާގެ ވެބްސައިޓްގައި އާންމު ކުރެވޭނެއެވެ. ވަޒީފާއަށް ކުރިމަތިލީ އިދާރާގައި އަދި މިއި
ވަހުން ފޯމު އާންމުކުރާދު A2ތާމެދު ޝަކުވާއެއް އޮތްނަމަ ތްތަކަށް ޕޮއިންޓް ދެވިފައިވާ ގޮ ފަރާ

ދުވަހުގެ ތެރޭގައި އެ ޝަކުވާއެއް މިއިދާރާއަށް  5ފެށިގެން ރަސްމީ ބަންދުނޫން 
 ހުށަހަޅަންވާނެއެވެ.



 ނަންބަރު ފޯނާއެވެ.  3003995މި އިޢުލާނާ ގުޅިގެން މަޢުލޫމާތު ސާފުކުރުމަށް ގުޅާނީ  އިތުރު މަޢުލޫމާތު: 
ސިވިލް ސަރވިސްގެ ވަޒީފާތަކަށް މީހުން  އަށެވެ. info@mmc.org.mvމެއިލް ކުރާނީ -އީ

ހޮވުމާއި އައްޔަންކުރުމުގެ މިންގަނޑުތަކާއި އުޞޫލުތަކާ ގުޅުން ހުރި އެންމެހާ ލިޔުންތައް 
ސިވިލް ސަރވިސް ކޮމިޝަނުގެ ވެބްސައިޓްގެ ޑައުންލޯޑްސްގެ "އައްޔަންކުރުމުގެ އުޞޫލާގުޅޭ" 

(http://www.csc.gov.mv/dv/recruitment-usoolu) ްލިބެން ހުންނާނެއެވެ. އިނ 
   1441  އާޚިރާ ޖުމާދަލް  19
    2020   ފެބްރުއަރީ   13
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